Protokół nr 151 /2010
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 17 lutego 2010r.
I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego protokółu.
II. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki
III.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na
terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych.
Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – p. S. Niedzielska –
poinformowała, że Burmistrz Miasta Pułtusk zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii
w sprawie zaliczenia następujących ulic położonych na terenie Gminy Pułtusk do
kategorii dróg gminnych:
–

ul. Ignacego Paderewskiego, którą stanowi działka nr 185/8, obręb 28, m. Pułtusk,

–

ulicę, którą stanowią działki nr 65/81, 65/82, obręb 12 m. Pułtusk,

–

ulicę, którą stanowią działki nr 503/7, 502/7, 502/12, 507/3, 509/2, 508/6, 508/5,
508/9, 508/11 położone we wsi Grabówiec.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 286/10.
2. Zatwierdzenie aneksu nr 6 do organizacji ZS im. B. Prusa w Pułtusku i aneks
nr 2 do organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – p. W. Gregorczyk –
przedstawił:
–

aneks nr 6 do organizacji ZS im. B. Prusa w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010

Nowego podziału godzin dokonano ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie
nauczyciela religii.
–

aneks nr 2 do organizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.

Aneks zawiera nowy przydział 5 godzin ponadwymiarowych ze względu na rezygnację
jednego z psychologów. Ponadto zmianie uległ zakres wykonywanych zajęć u
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z posiadanym
certyfikatem do prowadzenia terapii dzieci z ADHD.
Zarząd Powiatu zatwierdził ww. aneksy.

3. Akceptacja porozumienia w sprawie określenia kosztów i ponoszenia
wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu pułtuskiego a
umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w
Ostrołęce.
Dyrektor PRCP w Pułtusku- p B. Jóźwiak – przedstawiła porozumienie w sprawie
określenia kosztów i ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z
terenu powiatu pułtuskiego a umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej w Ostrołęce.
Radny – p. Z. Szczepanik – poinformował, że jego zdaniem warto byłoby rozważyć
możliwość utworzenia podobnej placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie
powiatu pułtuskiego. Dodał, że odpowiednim miejscem na utworzenie takiego
rodzinnego domu dziecka mógłby być DPS w Obrytem ze względu na dobre warunki
lokalowe.
Zarząd Powiatu akceptował porozumienie.
4. Analiza stanu zagrożenia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu

pułtuskiego.
Dyrektor Wydziału WZK – p. Robert Dynak – poinformował, że powiat pułtuski
należy do jednostek samorządowych o dużym stopniu zagrożenia powodziowego.
Przez teren powiatu przepływa rzeka Narew, która stwarza realne zagrożenie
powodziowe dla ok. 6 tys. mieszkańców gmin: Pułtusk, Obryte, Zatory, Pokrzywnica.
Obecną sytuację zagrożenia powodziowego potęgują zalegające masy śniegowe w
rejonach źródeł i dopływów rzeki Narew oraz pokrywa lodowa, która może
powodować zatory lodowo-śryżowe. Przewidywany maksymalny obszar zatopień
może wynieść ok. 25 km², z tego 4,4 km² zwartej zabudowy miasta Pułtuska.
Aktualnie pokrywa lodowa utrzymuje się na całej szerokości koryta rzeki Narew na
odcinkach od kładki technologicznej do zapory w Dębem oraz w górę rzeki do 98 km.
(teren powiatu makowskiego). Ważną rolę dla poziomu wody w rzece Narew spełnia
zapora w Dębe, która reguluje ilość zrzutu wody z Zalewu Zegrzyńskiego do Wisły.
Utrzymywanie się ujemnych temperatur będzie wpływało korzystnie na stan wód,
natomiast wahania temperatury mogą powodować przesuwanie się mas lodowych i
tworzenie zatorów. Podczas zatorów lodowych wskazania na wodowskazach mogą być
nieadekwatne do poziomu wód w rejonach zagrożenia. Stąd też w miarę przesuwania
się zatoru lodowego w dół rzeki, mogą być zagrożone miejscowości, w szczególności
położone
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Do rejonów najbardziej zagrożonych zatopieniem bezpośrednim należą tereny części
gminy Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica. Są to głównie użytki zielone mało
zurbanizowane, na których znajduje się kilka miejscowości:
–

6 wsi w gminie Obryte: Zambski Kościelne, Gostkowo, Kalinowo, Sokołowo
Włościańskie, Rowy, Rozdziały,

–

2 wsie w gminie Pułtusk: Szygówek, Pawłówek, oraz ul. Pod Wróblem w m.
Pułtusk.

-
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Pokrzywnica:

Karniewek,

Dzierżenin,

Klusek.

W pozostałych gminach na terenie powiatu tj.: Gzy, Winnica i Świercze nie istnieje
zagrożenie powodziowe powodowane przez rzekę Narew. Jednak na terenach tych w
wyniku gwałtownych roztopów należy spodziewać się lokalnych podtopień dróg,
domów mieszkalnych i obiektów gospodarczych zlokalizowanych w zagłębieniach
terenowych oraz w pobliżu cieków wodnych.
Łączna długość obwałowania na terenie powiatu wynosi ok. 18 km w tym:
Podczas wyższych stanów wody w Narwi odpływ z doliny miasta Pułtuska zapewniają
dwie pompownie. Stan zagrożenia powodziowego może spotęgować uszkodzenie
wałów ppow. wywołane sufozją. Sufozja występując w wałach przeciwpowodziowych
w trakcie długotrwałego wezbrania może doprowadzić do zniszczenia struktury wałów
zwłaszcza tych posadowionych na gruncie przepuszczalnym.
W najbliższym czasie zaplanowana jest odprawa powiatowego zespołu zarządzania
kryzysowego z organami zarządzania kryzysowego gmin z udziałem przedstawicieli
Wojewody Mazowieckiego oraz Sił Zbrojnych.
Szczegółowa analiza stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą i postanowił skierować ww. temat na
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa.
5. Wniosek o zatwierdzenie zamówienia dot. realizacji projektu pt. „Zajęcia

pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”
(dot. dojazdów na szkolenia z asertywności i autoprezentacji).
Specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji –

p. Artur Rachuba – przedstawił

wniosek o zatwierdzenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotyczącego usługi polegającej
na przewozie 205 beneficjentów ostatecznych projektu „Zajęcia pozalekcyjne dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”, uczestników szkolenia z
asertywności oraz autoprezentacji.
Wykonawcą usługi została firma przewozowa GLOBAL-BUS Łukasz Pruszkowski,
ul. Traugutta 12/42, 06-100 Pułtusk.
Pan Rachuba poinformował, że w wyniku negocjacji strony ustaliły, że koszty
realizacji zadania wyniosą: 7704,00 zł brutto (7200,00 zł netto, VAT 7% - 504,00 zł),
w tym:
I. pakiet Nr 1 – przewóz 108 osób – uczestników szkolenia z asertywności w czterech
sesjach weekendowych (Pułtusk – Warszawa, Warszawa – Pułtusk): 5136,00 zł
brutto (4800,00 zł netto, VAT 7 % - 336,00zł),
II. pakiet Nr 2 – przewóz 97 osób – uczestników szkolenia z autoprezentacji trzech

sesjach weekendowych (Pułtusk – Jachranka, Jachranka – Pułtusk): 2568,00 zł
brutto (2400,00 zł, VAT 7% - 168,00 zł)
Zarząd Powiatu zatwierdził wniosek.
6. Decyzja w sprawie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Organizację i
przeprowadzenie szkolenia z asertywności oraz warsztatów z aktywnego
poszukiwania pracy" w ramach projektu: "Wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego w powiecie pułtuskim".
Specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji – p. Monika Wojtczak – poinformowała,
że przedmiot zamówienia obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia z
asertywności dla 50 uczniów szkół zawodowych i techników prowadzonych przez
Powiat Pułtuski w ramach projektu: „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w
powiecie pułtuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego oraz organizację i przeprowadzenie warsztatów z aktywnego
poszukiwania pracy dla 40 osób, uczniów szkół zawodowych i techników
prowadzonych przez Powiat Pułtuski w ramach projektu ”Wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego
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Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego. Pani Wojtczak poinformowała, że Szacunkowa
wartość zamówienia wg euro wynosi: 18.463,14 euro (70.880,00 zł : 3,839 euro =
18 463,14 euro i wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. DzU z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Dodała, że po konsultacji z

radcą prawnym proponowany jest tryb udzielenia zamówienia – przetarg
nieograniczony na podstawie art. 10 i 39 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego.
7. Informacja

nt.

planowanych

przez

Jednostki Organizacyjne

Powiatu

Pułtuskiego, wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy Unii
Europejskiej oraz programów finansowanych ze środków krajowych w 2010r.
Zarząd Powiatu postanowił omówić temat na następnym posiedzeniu.
8. Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.15
Protokółowała:
Sylwia Sekutowicz
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ................................................
2. Witold Saracyn .....................................................
3. Wiesław Cienkowski ............................................
4.Zbigniew Szczepanik ...........................................
5. Edward Wroniewski ...........................................

